NOVOLETNE IN BOŽIČNE PESMI, ŽELJE
Dragi Božiček, v tem letu se je veliko spremenilo in spremenile so se tudi želje. Za
teboj je veliko prevoženih poti in jaz si želim majhno željo: da bi na svetu vladal mir,
da ne bi bilo sovraštva, jeze, lenobe in zlobnih ljudi, ki hočejo uničiti svet. Želim, da
ne bi bilo revnih in bogatih, ampak da bi vsi bili enakovredni.
Enako željo pošiljam dedku Mrazu.
NIA BAUMAN, 6. B
Božiček, tvoj čas je veliko veselje.
Prineseš nam darila, mi pa jih pridno odpiramo.
A tvoje delo ni lahko, saj obdariš vse otroke.
Trdo delaš vse leto, mi ti lahko damo le mleko in piškote.
Dedek Mraz, na silvestrovo nas prideš obdarit.
Zelo se te veselimo.
LOVRO PERNAT, 6. B
Božiček in dedek Mraz!
Dva dobra moža
sta v zimi oba.
Srečo prinašata.
Le kdo ju ne pozna?
Prvega imamo vsi radi.
Pride v hišo in darila nastavi.
Drugi naokoli hodi.
Kdor doživi poraz,
ga z upanjem napolni.
BLAŽ BOGDAN, 6. B
Božični čas je najljubši za nas.
Obdarujemo se in odpiramo darila.
Ozri se v nebo! Poglej, Božiček!
Ga vidiš?
Kako je Rudolf prelep!
Pomaga Božičku in to nas veseli.
Nekaj slišim na strehi. Poglej!
Božiček pleza po dimniku. Juhu!
Vesel sem, da lahko postavimo drevo.
Dedek Mraz je dober mož.
Prinaša veselje in smeh ljudem.
To nam je všeč.
VID KIDRIČ, 6. B

Božični čas prišel bo med nas.
Vsi se bomo imeli radi, jedli in plesali.
Otroci se veselimo igrač, ki jih prinesla bosta Božiček in dedek Mraz.
Z njimi se bomo igrali, dokler ne mine mraz.
Božični čas je najlepši čas.
JAKA KOPUŠAR, 6. B
Božiček, nestrpno te čakamo!
Prinesi nam bombončke, sladkorčke in mnogo besedi.
Mir v družini, veselje in dobre ocene.
Neke noči je prišel z rdečo obleko in belo brado.
Rekel je: »Pri človeku ni pomembno, kdo si, kakšen si – pomembno je le, kakšno srce
imaš.«
Darilo mi je dal v roke in mi zaželel vesel božič.
Božiček je odšel in jaz sem zaspala. To, kar sem si zaželela, se mi je uresničilo.
Družina je bila srečna in jaz tudi.
Božiček in dedek Mraz sta carja. Le kaj razdajata? To je ljubezen.
TIA PREMUŽIČ
Gospod Miklavž je že odšel,
Božiček bo kmalu prišel.
Tudi stari dobri dedek Mraz
nas obiskal bo vsak čas.
Vi – trije bratje!
Prinašate veselje med ljudi,
odnašate pa le lep spomin.
Zato za božič si želim,
da darilce dobim.
Že pripravljam smrečico.
Takrat bo lepo.
LARA PREDIKAKA, 6. B

Mrzlo je pri nas.
Božiček in dedek Mraz
bližata se nam.
Božiček, radi te imamo.
Komaj čakamo, da te razveselimo.
Zunaj je zelo mrzlo in majhne snežinke padajo samo zate.
Prinesi nam nekaj lepega.
Obljubimo, da bomo pridni in imeli lepe ocene.
Najpomembnejše pa je, da si živ in zdrav.
SARA JEZA, 6. B

O božič, kako si prijazen!
Zelo dobro opazen.
Otroci po vsem svetu
te že čakajo.
Po domovih so že smrečice
lepo okrašene.
Zunaj cvetice - vse pomrznjene.
Vsi smo veseli.
Nihče ni žalosten.
Ko Božiček pride,
že vsi spimo.
Nihče ne odide.
Zjutraj se daril razveselimo.
Zato smo pridni vse leto
in se naslednjega veselimo.
ŽIVA GABROVEC, 6. B
Ko se konča jesen, pride za nekatere najlepši čas, čeprav brez snega in snežakov.
To je čas, ko si delimo ljubezen in mir.
Ko krasimo smrečico, je to nekaj najlepšega, saj pričakujemo dobra moža.
Darila imamo najrajši, a ne smemo pozabiti na naše predrage družine.
Naj med nas Božiček in dedek Mraz prineseta mir, ljubezen, prijateljstvo in vse, kar
nas osrečuje.
Ko zima prihaja
in sonce zahaja,
vemo, da bo zima sneg imela,
da bo pokrajina vsa bela.
Naš Božiček je dober mož,
daril ima poln koš.
Jeleni vodijo njegove sani
dolge zimske dni …
Ima pa tudi škratke,
ki znajo peči dobre čokoladke.
ANEJ KIRBIŠ, 6. B
Večerjo bom naredil,
si kapo pritrdil.
Pesmice bom pel,
darila zavijati začel.
Darila že odvijam,
hlače kombiniram.
Drevo se svetlika,
mami pa me slika.
ALEN COLNARIČ, 6. B

Božiček je mož iz daljne dežele.
On za božič lučke si ogleda
in smrečice obda.
Otrokom zaželi nekaj lepega.
V adventnem času prejme veliko pisem.
Vsako skrbno prebere
in z željami otrok se potika naokrog.
Za njim pride še dedek Mraz.
Nosita tudi srečo, mir in veselje?
ROZALIJA LIA MURŠEC, 6. B
Štiri svečke smo prižgali.
Božič bliža se.
Najprej na vrsto pride Božičkov čas,
potem dedek Mraz obišče nas.
Za božič želim si le to,
da bi se imeli lepo.
Miški naj prinese sir,
svetu pa dober mir.
ALJA JANČEC, 6. B
Božiček, pridi!
Čakamo te radi vsi.
Prosim, pridi ti!
Dedek Mraz, pridi!
Prinesi nam prijaznost.
Daj, pridi do nas!
NIKA LOZINŠEK, 6. B
Božiček in dedek Mraz sta prijazna moža.
Vsako leto v družino prineseta veliko lepega.
Ko se zasidrata na našo zasneženo streho, že spimo.
Zjutraj pogledamo pod smrečico in vemo, da je to to.
ŽIGA ROZMAN, 6. B

Dragi Božiček!
Prosim, prinesi pamet.
Če jo boš, si car.
V šoli si želim imeti dobre ocene. Upam, da ne prosim preveč. Raje bi bil tvoj
pomagač, ne razgrajač.
JAN DAJČMAN, 6. B

